Regulamento | Emprego e ciência
Os conteúdos de ofertas de emprego, bolsas de estudo, eventos e outros no âmbito da ornitologia
disponibilizada em http://www.spea.pt/pt/links/emprego-e-ciencia/ não são da responsabilidade da
SPEA, mas sim exclusivamente dos seus proponentes. O objetivo da apresentação desta informação
em www.spea.pt é conciliar num só lugar vários eventos, oportunidade de emprego, bolsas, etc, que
tenham o mesmo fim: proporcionar aos visitantes do site www.spea.pt serviços úteis dentro da
temática de estudo e trabalho da SPEA.
A SPEA reserva-se o direito de não divulgar algum tipo de comunicação cuja origem e cariz não
façam prova de veracidade e que não estejam em conformidade com os Estatutos em vigor na
associação.
NOTA: as ofertas devem ser enviadas para joana.domingues@spea.pt e
spea.comunicacao@spea.pt,, se forem enviadas para outros endereços poderão não ser tidas
spea.comunicacao@spea.pt
em consideração.
Ofertas

de emprego na área da ornitologia

» São consideradas as ofertas da BirdLife International das várias áreas;
» São consideradas as ofertas dos parceiros da BirdLife apenas relacionados com a ornitologia ou
quando surgir alguma situação especial;
» São consideradas todas as ofertas a nível nacional e internacional desde que relacionadas
diretamente à ornitologia;
» Não serão tidas em conta ofertas que não vão de encontro dos Estatutos da SPEA.
Oferta

de bolsas de estudos na área da ornitologia

» São consideradas todas as ofertas a nível nacional e internacional desde que relacionadas
diretamente à ornitologia.
Congressos

e eventos relacionados com as aves e seus habitats

» Serão considerados os eventos relacionados com a ornitologia a nível nacional e internacional;
» Não são colocadas ofertas de atividades de empresas/entidades que pressuponham o pagamento
de inscrição. Estas deverão ser reenviadas para alexandra.lopes@spea.pt e serão posteriormente
analisadas.



Ações de voluntariado

» Apenas são divulgadas ações que tenham impacte direto nas aves.



Cursos
Cursos relacionados com a observação de aves e o seu estudo

» Não são colocadas ofertas de cursos de empresas/entidades que pressuponham o pagamento de
inscrição. Estas deverão ser reenviadas para alexandra.lopes@spea.pt e serão posteriormente
analisadas.

A SPEA reserva-se o direito de alterar estas regras sem aviso prévio.
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